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A „sötét Szabolcs” sztereotípia története

Győri Gréta 

A tanulmánykötetbe készült dolgozatom megírásakor a kutatásaim közép-
pontjába Kelet-Magyarország egyik legnagyobb megyéjét, Szabolcs – 
Szatmár – Bereg megyét állítottam.  Ez a régió számomra érzelmi okokból 
közel áll hozzám, hiszen gyermekkorom egyik fontos színhelyét képezi, 
másrészt családom tősgyökeres helyiek. Éppen ebből kifolyólag kutatásaim 
középpontjába azt a tévhitet, elképzelést, gondolkodásmódot állítottam, 
amellyel a magamfajta szabolcsi ember szinte mindennap találkozik, amikor 
kilép megszokott közegéből, ez úgy nevezett „sötét Szabolcs” jelenség. Így 
ezen jelenség kialakulásával és hátterével kívánok foglalkozni jelen dolgo-
zatban. 

A megyéről és a megye lakóiról alkotott negatív előítéletek sokasága már 
jóval visszanyúlnak mintsem hogy mai tendenciáról lehetne beszélni. Már a 
XVIII. - XIX. században is megjelenik ez a gondolat. Dolgozatom első feje-
zetében a térség előítéletekből fakadó elnevezése alapján Tirpákia történetét 
fogom leírni a szakirodalom alapján. Ez a megjelölés, ugyan ismert napja-
inkban, de az utóbbi időben nem közkedvelt kifejezés. Azonban számunkra 
úgy vélem hasznos lehet, hiszen már magából a kifejezésből utalni lehet az 
elnevezettekre, akik nem mások, mint a megyében a 18. századtól megtele-
pült szlovák tirpáknak nevezett etnikai csoportra. 

A dolgozat későbbi részében ismét tovább megyek az időben és ezúttal a 
XX. század második felének egyik meghatározó lokális tényezőjével, a Buda-
pest és Mátészalka között közlekedő és a vidéki utasokat szállító úgynevezett 
„fekete vonattal” foglalkozom. A harmadik és egyben az összegzéshez képest 
utolsó fejezetben pedig arra keresek választ, hogy milyen változásokon ment 
keresztül a „sötét Szabolcs” sztereotípia jelentéstartalma a rendszerváltást 
követően. Ezt a jelenséget demográfi ai, foglalkoztatottsági, emellett pedig 
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az egészségügy viszonylatában is megvizsgálom a népszámlálási kiadvány-
okból és statisztikai évkönyvek nyújtotta adatok alapján. 

A dolgozat elkészítésében legfőképpen a szakirodalomra építek, különösen 
Bőhm Antal nevét említeném meg, mint az ingázással foglalkozó társada-
lomtörténész. Mint arról később írni fogok ezt a térséget az ingázás, külö-
nösen érintette, ezért is szolgáltak nagy segítséggel a szerző megjelent művei. 
A szakirodalom másik részét a speciálisan a megyével foglalkozó monográ-
fi ák jelentik.  Végezetül pedig, mint már utaltam rá, a Központi Statisztikai 
Hivatal 1958 és 1990 között megjelent kiadványait is felhasználtam.

Tirpákia története

Ezt a fejezetet a tirpák fogalom kialakulásának szentelem, mely habár nem 
él olyan erősen már a köztudatban, de jelentését illetően még mindig erősen 
kötődik a legkeletibb megyében élő emberek jellemzéséhez. Annak ellenére, 
hogy eredeti tartalmát tekintve a mai használatában már kevésbé állja meg 
a helyét. 

Tirpákia története a XVIII. században kezdődött, abban az időszakban, 
amikor a mai Nyíregyháza területe az egyik legnagyobb főúri família, a grófi  
Károlyi–család birtokát képezte, a történet pedig a Károlyi Ferenc betelepítő 
tevékenységével függ össze, aki az elnéptelenedett területeket akarta felvi-
déki szlovákokkkal feltölteni.  Az ő intézkedései teremtették meg az alapot a 
város későbbi fejlődésének. A betelepítés nagy munkáját azzal kezdte a gróf, 
hogy még 1752. április 29-én tartott megyei gyűlés előtt folyamodott bete-
lepítési engedélyért Cserkesz és Nyíregyháza pusztáinak benépesítésére. 1  
Végül barátja, Szúnyogh Ferenc alispán támogatásával 1753. április 28-án 
végül kívánságának elfogadására bírta a megye rendjeit. A terület betelepíté-
sének biztos szándékát végül Károlyi gróf egy 1753. május 23-án kelt pátens 
keretein belül írásba is foglaltatta. 2

Ebben a kezdeményező szerepet a békésmegyei, vagyonosabb paraszti 
réteg játszotta. A később főként Petrikovics János szarvasi telepítési-biztos 
(soltész) tevékenységének köszönhetően betelepülő sólyomi, honti, nógrádi, 
gömöri, valamint zempléni szegényebb sorsú taksás családok (kollektív 
nemesi joggal megajándékozott, ám adózó emberek) Nyíregyházára való 
érkezésük után is még sokáig egynyelvűek maradtak.3

1 Magyarország vármegyéi és városai: Szabolcs vármegye 95.
2 Magyarország vármegyéi és városai: Szabolcs vármegye. 95. – 96. 
3 Márkus Mihály (1977): A tirpák etnikai csoport kialakulása.:112. 
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Ennek a nyelvi elkülönülésnek is 
köszönhető volt, hogy a tiszántúli 
magyarság az itteni szlovákul, régebbi 
elnevezéssel tótul beszélő, vagy csak a 
kétnyelvű, szlovákul is beszélő lakos-
ságot egyöntetűen „tirpáknak” nevezte. 
Ennek szlovák nyelvjárásbeli, társa-
dalomrajzi, valamint a magyarsággal 
való együttélésből eredő interetnikus 
okai voltak. „A tirpák elnevezés a 
szlovák nyelvjárásokban ismert trpák 
szóból származott, melynek Nógrád 
megyében gúnyos értelmezésű „nagyon 
egyszerű, paraszti nyelvjárást beszélő 
ember” jelentése volt.”4 Azonban szüle-
tett más teória is, amely kétségbe vonta 

ennek az elméletnek a helytállóságát. Simkó Gyula más magyarázatot talált: 
véleménye szerint ugyanis a tirpák szlovák nyelven tűrőt vagy szenvedőt 
jelentett, és a nyíregyházi nép önmaga használta a népcsoportjának elkü-
lönítésére. Azonban a későbbi korokban elterjedt negatív felhangú hasz-
nálatot némi megszorításokkal elismeri. 5 A XIX-XX. század fordulóján a 
tirpák elnevezés még gúnyos tartalmú volt, azonban a XX. század folyamán 
gyorsan veszített sértő jelentéséből. Ma már csaknem minden nyíregyházi 
lakos elfogadja és hallgatólagosan eltűri ezt a megnevezést. 6

Sötét szabolcsiak a fekete vonaton

„ A távolsági ingázó …  hátrányos helyzetben van
A helyben dolgozókkal és a bejáró rétegekkel szemben.
Státusa ideiglenes lakóhelyén jobbára vendégmunkás-státus”7

Ezzel a gondolattal kezdődik Korniss Péter A vendégmunkás című 
munkája, amelyben a szerző ennek a hánytatott sorú társadalmi rétegnek, 
kívánja bemutatatni a mindennapjait korabeli fényképeken keresztül egy 

4 I.m.:112.
5 Márkus Mihály: A bokortanyák népe. 60.
6 A tirpák etnikai csoport kialakulása.: 113. 
7 Korniss Péter: A vendégmunkás. 4.
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munkás szemszögéből. Korniss törekedett, hogy megjelenítse ennek az élet-
formának az árnyoldalait, de egyben a boldog óráit is, valamint a munkások 
kitartását, ahogy a mindennapi megélhetés érdekében beletörődnek a 
sanyarú körülményeikbe. 

„Batyusok, kétlakiak, munkásszállók 
lakói, bejárók, ingázók, fekete vonat 
– ezek a kulcsszavak is jelzik azokat a 
fordulópontokat, amelyek a vidékről a 
városban dolgozni naponta bejárókról 
vagy hetente ingázókról szóló hivatalos 
diskurzust meghatározták”.8 „A bejárók 
és az ingázók a modern és a tradicionális 
kultúra határán éltek, identitásukban és 

életformájukban kötődtek a város és a falu világához is. Az ingázás fogalmát 
a területi mobilitással foglalkozók úgy határozták meg, hogy az a települések 
közötti ideiglenes vándorlás, melynek kiváltó oka a munkahely és a lakóhely-
térbeli elkülönülése. Az ingázás elsődleges kiváltó oka a helybeli munkaal-
kalom hiánya, kedvezőbb foglalkozási viszony keresése, másodlagos okai az 
oktatással, iskolázással kapcsolatos tényezők”. 9

Ennek az elvándorlásnak az előzményének leginkább az tekinthető, 
hogy  a hatvanas évektől kezdve a városokban egy erőteljes iparosítás vette 
kezdetét, addig vidéken egy erőszakos és kényszerítő termelőszövetke-
zetekbe való kényszerítés zajlott le, ezzel összefüggésben pedig a földtu-
lajdon elvétele ,amely eddig a biztos tulajdont jelentette megszűnt, ezáltal 
az emberek gyökértelenné váltak, ez a mentalitásváltozás is szerepet játszott 
abban, hogy a vidéki munkaerő egyre jelentősebb része választotta ezt az 
ingázó életformát.

A városok jelentős nagy mértékű fejlődése fontos szempont volt a munka-
viszonyokat tekintve, hiszen eddig sohasem tapasztalt lehetőségeket kínált a 
munkavállalóknak, így a nagyvárosban való elhelyezkedés, a sokoldalú lehe-
tőség vonzóvá, varázslatossá  tette a nagyvárosi létet a vidéki, falusi munkás 
szemében. Ezeknek a nagyvárosoknak a fejlődése viszont egyre inkább 
munkaerőt igényelt, amely igénynek a kielégítése a környékről rendszeresen 
bejáró és ingázó életmódra kényszerült munkás szerepkörévé vált a követ-

8 Tóth Eszter: A fekete vonat, Cséplő Gyuri, a pártfogolt – ingázók a dokumentumfi l-
mekben.1.

9 I.m.:1.
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kező években. A város munkahelyi funkciójának kiépülésével  tehát megin-
dult a vidékről a mezőgazdaságból kibocsátott feleslegesség vált munkaerő 
felszívása az iparba. 10

Az ötvenes években fejlődött ki az a szimbólumrendszer, melynek közép-
pontjában a bejáró, az ingázó munkás volt megtalálható, mint az elmara-
dottság, a területi kötöttség, és a kétlaki életmód megtestesítője. Ennek a kife-
jezésnek, megfogalmazásának hétterében a föld tisztelete, a falusi életmód 
minden jellemzője megtalálható volt, amivel azonosítottak minden ingázó 
munkavállalót. Ennek a meghatározásnak a hátterében a hivatalos politikai 
diskurzus oldaláról a Horthy-korszakkal való szembehelyezkedés is kitün-
tetett szerepű volt, hiszen amíg a Horthy-korszakban a hatalom úgymond 
jó szemmel nézte a kétlaki életmódot, főként az egyre inkább fenyegető 
munkanélküliség miatt, és pozitívan ítélte meg ezt a tevékenységet, addig 
a Rákosi-korszak már kritikusan viszonyult hozzá, főként abból a szem-
pontból nézve, hogy túlzottan lekötik maradék munkaerejüket azzal, hogy 
szabad óráikban a földeken dolgoznak,  szemben a modernitást képviselő 
nagyvárosi munkással, a szakmunkással. 11

Böhm Antal szerint a  hetvenes évekre bejárók és az ingázók rétege sajá-
tosan elkülönült egymástól. Az agglomerációs térségek bejárói addigra már 
átálltak erre a különleges életmódra A bejárást a bejáróm unkás kétféle-
képpen értelmezte, felfedezve annak előnyeit és hátrányait egyaránt,  ezek 
pedig idővel már az életstratégia részét képezték.. A távolsági ingázás a 
korszakban még alkalmi jelleget öltött, de ha a munkás kedvezőbb élet és 
munkakörülményekkel találkozott akkor nagyon könnyen feladta korábbi 
munkahelyét.12 Igaz volt ez főleg Szabolcs – Szatmár megye esetében is, ahol 
a távolsági ingázás hatalmas méreteket öltött a főként a hatvanas és hetvenes 
években.

Az okokat kutatva és tizenöt év összesített adatait tekintve is azt a követ-
keztetést lehet levonni, hogy első helyen a munkavállalás és munkahelyhez 
való költözés áll, különösen igaz ez az ideiglenes kijelentkezőknél.  Ezek az 
adatok alapján azt lehet feltételezni, hogy az „eltartóval együtt költözés”, 
illetve az eltartottak nagy többsége is az új munkahelyre követte a családfőt. 
Érdemes lehetett már ebben a korszakban is elhagyni a régi környezetet, 
lakóhelyet és a városba költözni többek között körszerű lakáskörülménye-
kért is. Az elvándorlók többségéről lemondható, hogy alapvetően a fővárost 

10 Bőhm Antal: Társadalmunk ingázói. 11.
11 Tóth Eszter: 1.-2.
12 Tóth Eszter: 1.
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választottak fő útiránynak, azonban emellett vonzó célpont volt az ingázók 
számára Borsod valamint Pest és Hajdú – Bihar megye is, de a legerősebb 
vonzása kétségeket kizáróan Pest megyének és Budapestnek volt. 13

Elvándorlás oka
Állandó jelleggel 

elvándorlók megoszlása 
(%)

Ideiglenes jelleggel 
elköltözők megoszlása 

(%)
Munkavállalás és munka-
helyekhez közelebb 
költözés

29,4 % 72,3%

Házasságkötés 13,4 % 1,7%
Tanulás 1,8 % 10,1%
Eltartóval együtt költözés 38,8% 7,3%
Egyéb és ismeretlen 16,6% 8,6%

A Szabolcs – Szatmár megyéből elvándoroltak megoszlása az 
elvándorlás oka szerint az 1960 – 1968. években14

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének hatására az ötvenes illetve 
a hatvanas években tömegesen tízezrek hagyták el és kerestek más foglal-
kozást. Amennyiben községükben, vagy ahhoz közel nem találtak megfe-
lelő jövedelmet biztosító munkahelyet, így ennek következtében elhagyták 
lakhelyüket. Kezdetben csak ingáztak, de ha később sem akadt munka-
hely a környéken, akkor végleg a munkalehetőséget biztosító nagyvárosba 
költöztek. Az országban folyó nagy arányú iparosítás hatására a megye 
ingázói is leginkább az építőiparban helyezkedtek el, valamint a közlekedési 
ágazatban. Szabolcs – Szatmár megye ipara ebben az időben alig fejlődött, 
valamint nem folyt területén számottevő beruházás, így hát a megyén belül 
nagyon kevesen találhatták meg új helyüket azok közül, akik a mezőgazda-
ságból felszabadultak, vagy elérték a munkaképes kort és munkába kívántak 
állni. 15

Itt a helyi ingázás egyik különleges aspektusának számított az úgyneve-
zett fekete vonat, amely ahogy a hatvanas években, úgy mind a mai napig is 

13 Szilágyi Imre: Szabolcs – Szatmár munkaerő és foglalkoztatottsági helyzete. 
14 Cservenyák László: Szabolcs – Szatmár huszonöt éve 29.
15 I.m.  
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kitüntetett fogalomnak számít a Kádár – korszak társadalomtörténetének 
vizsgálatakor. A fogalom megmagyarázását segítik többek között azok az 
ismeretterjesztő dokumentumfi lmek is amelyek főként a hetvenes években 
készültek, ezenkívül egy, már a XXI. században készült fi lm is vizsgálja 
ennek a jelenségnek a megnevezésének körülményeit és azt a következtetést 
vonják le, hogy a fekete vonat fogalom minden bizonnyal a járat hírhedtsé-
gének forrása, a folyamatos razziákról megjelent sajtóinformációk hatására 
alakulhatott ki. 16

A „fekete vonatokon” rendszeresen razziáztak a rendőrök. A razziákra 
gyakran újságírók is elkísérték őket, így került be a tömegtájékoztatásba, 
leginkább a bulvárhírekbe, a fekete vonat, a munkásvonat mint a deviancia 
melegágya”17Ez pedig lehetővé tette, hogy kialakuljon ezáltal tájékoztatás 
által  a közvélemény részéről a lesújtó vélekedés a keleti régió lakóiról, ezáltal 
megteremtve az alapot a „sötét Szabolcs” sztereotípia megjelenésének.

 Ez a fokozott ellenőrzés is magával hozhatta azt, hogy ezeken a vona-
tokon gyakoribbak voltak a bűncselekmények, mint a  nem ellenőrzött vona-
tokon, ugyanis az utasok így gyakrabban összetűzhettek az ellenőrző rend-
őrökkel.18 Ezekre az összetűzésekre az irodalomból is hozható fel példa. 
Ennek kapcsán emelném ki  Tar Sándor nevét, akinek A 6714-es személy 
című novellája az olvasó elé tárja a fekete vonat lakóinak mindennapjait.  
A következő két idézet az utazók viselkedését írja le és megpróbálja érzé-
keltetni azt a létbizonytalanságot és azt az erőszakot ami a fekete vonaton 
főként a hetvenes és nyolcvanas években szinte mindennapossá vált. 

   „Budapest, Nyugati pályaudvar, 13 
óra

Az indulás közeledtével a vonat való-
színűtlenül megtelik, az ülések mellett 
zsúfoltan állnak, állnak a folyosókon, 
peronokon, a lépcsőkön, a vagonok 
közötti átjárókban. Sokan esznek: főtt 
kolbászt, fasírozottat, szalámit, húst, 

szalonnát, a kocsikat ellepte a zsír és a szesz szaga. Úgy tűnik, mindenki 
ismer mindenkit, nagy hangon beszélgetnek, néhányan már részegek, egyesek 
bambán zuhannak magukba, mások énekelnek. (…) Az indulás közeledtével 
gyorsuló ütemben újabb emberhullámok rohanják meg a vonatot, megélénkül 

16 XXI. Század : dokumentumfi lm.
17 Tóth Eszter: 6.
18 I.m. 
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a kiáltozás, két üres üveg repül ki az ablakon, két rendőr ráérősen előremegy a 
mozdony felé. (…) sípszó, aztán lassan meglódul a szerelvény, a vonat elindul.”

 „Az épület bugyraiból alakok szakadnak ki, és a vonat után vetik magukat, 
felugrálnak a tömött lépcsőkre, kiáltozás, füttyszó, valaki tapsol, egy erősen 
ittas férfi  kezében kolbásszal imbolyogva fut a vonat mellett, megbotlik, egy 
vasutas elkapja, egyben fogva tartja, amíg a szerelvény elhúz. „ Mindig van 
néhány, aki lemarad, pedig jönnek már délben de berúgnak, aztán nem 
tudnak magukról. Ilyenkor aztán amíg a pénzből tart, csak azért is. Igazol-
ványaik, együk többnyire a vonaton marad, az haza is ér, a többiek hazavi-
szik.”19

„Ismét egy csapat igyekszik átvágni a kocsin, a peronon elakadnak a 
földön ülőkben, ütések zaja, csörömpölés, egy nő felsikolt, a verekedés behul-
lámzik, többen egymásra zuhannak, egy borosüveg robban szét a kocsi falán: 
„Emberek! Emberek!”, kiabál a kövér nő felemelt kézzel, míg arcon találja 
egy aktatáska, valaki a padlón jajgat, az ablakon kihajolva többen segítsé-
gért kiabálnak, egy férfi  hangosan sír. „… igen? Nesze, az anyád istenit … kell 
még ?”  „Vigyázz, eredj onnan … engedd el … gyere csak …” „ Tedd el a kést!” 
Kiabálás, nyögések, felemelt és lezuhanó öklök, egy ablak kitörik, sikoltozás, 
aztán gumibotok pufogása, a két rendőr bevonulva , a vonat erősen fékez, 
valaki meghúzta a vészféket, ismét egymásra zuhan a tömeg, majd néhány 
férfi  mindenkin átgázolva az ellenkező oldalon leugrik a vonatról.”20

Több bűncselekmény példaként egyfajta előírásként, melyet rendőrök 
számára készítettek arról, hogyan kell a gumibottal megfelelően bánni 
a folyamatos összetűzések alkalmával a vonaton. „Az útmutatás szerint 
„gumibot használatának van helye:- verekedés, garázda magatartás megszün-
tetése érdekében, akkor, ha a rendőr nyomatékos fi gyelmeztetése eredmény-
telen marad. A dokumentum szerzője ezt egy olyan verekedés megfékezé-
sének leírásával illusztrálta, amikor végül „fegyverhasználatra került sor”. 
1968. június 14.-én a budapesti Nyugati pályaudvarról 19.30 kor Mátészal-
kára induló munkásvonat egyik kocsijában indulás előtt verekedés tört ki. 
A vonatkísérő járőr, Sz. József rendőr főtörzsőrmester, járőrvezető és K. Jenő 
rendőr törzsőrmester a kocsiba mentek. Látták, hogy 10-12 ittas személy vere-
kedik. Sz. felszólította a verekedőket a verekedés abbahagyására, eredményte-
lenül, majd a verekedés egyik sérültjét lekísérte a vonatról „elsősegélynyújtás 
céljából”. Ekkor újra kitört a verekedés, és már minden utas részt vett benne. 

19 Tar Sándor: A 6714-es személy. 19.-20.
20 Tar Sándor: 30. – 31.



Honnan indult a fekete vonat? - A „sötét Szabolcs” sztereotípia története 65

Sz. járőrtársával együtt visszatért a kocsiba, és „gumibotjukat készenlétbe 
helyezve” a verekedés abbahagyására szólították fel. A vonat közben elin-
dult. „ A verekedők a felszólítást fi gyelmen kívül hagyták, sőt, „üssétek a rend-
őröket, ne sajnáljátok, ellenforradalmat csinálunk” kiáltásokkal a rendőrökre 
támadtak”, legalábbis a rendőrök így adták vissza a történeket, igazolva a 
későbbi fegyverhasználat jogosságát. K. rendőr törzsőrmester kezéből a gumi-
botot kicsavarták, és ütlegelték vele, majd egy vas fémtuskóval mellbe ütötték, 
amelytől a földre esett, ahol tovább ütötték, bántalmazták. „Sz. rendőr főtörzs-
őrmester, akit ugyancsak megtámadtak, elővette szolgálati pisztolyát és a 
verekedőket a támadás abbahagyására szólította fel, fi gyelmeztette őket, hogy 
ellenkező esetben a fegyverét használja. Ekkor a támadók közül H. Sándor 
büntetett előéletű, e.-i lakos késsel a rendőrük felé szúrt. Ekkor Sz. rendőr 
főtörzsőrmester egy fi gyelmeztető lövést adott le a mennyezet irányába. Ez 
sem járt eredménnyel, mert H. ismét a rendőr felé szúrt,Sz. főtörzsőrmester 
most már célzott lövéssel hasba lőtte támadóját és a vészfék meghúzásával 
megállította a vonatot.”21

Ilyen és ehhez hasonló bűncselekmények, és súlyosabb esetek alapozták meg 
tehát a Kádár – korszakban a Mátészalka és Budapest között közlekedő járat 
hírhedtségét, ami a járat és utasai mindennapjait megihlető dokumentumfi l-
meknek és irodalmi alkotásoknak köszönhetően mind a mai napig jelen van 
a köztudatban: bár a fekete vonat füstje rég elszállt de a legenda megmaradt.  

A megye gazdaság és társadalomtörténete a negatív előítéletek 
tükrében

Az előítéletesség a történelem során már sok különböző formában volt jelen 
egy adott társadalom mentalitásában, gondolkodásában, mindig akadtak 
olyan társadalmi csoportok, amelyek ezáltal megkülönböztetett helyzetbe 
kerültek és  többnyire negatív diszkrimináció formájában öltött testet. 
Dolgozatom utolsó fejezetében én is ezzel a jelenséggel foglalkozom, bár 
már aspektusban. Az esetleges  negatív tartamú sztereotípia jelenlétét első-
sorban Szabolcs – Szatmár – Bereg megye esetében vizsgálom meg a követ-
kezőkben.  Ennek a kérdésnek a relevanciáját a térségben nem szol-
gáltatja egyéb mint egy 1995 – ben a TÁRKI által végzett felmérés, melyből 
az deríthető ki, hogy a társadalmi rétegződésben a keleti megyékben élő 

21 Tóth Eszter: 6.
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lakosság tipikus hátrányos helyzetben helyezkedik el a társadalom által 
kimutatott idegenellenesség szempontjából.22

Ehhez a feladathoz a múlt század Központi Statisztikai Hivatal által 
kiadott dokumentumokat használtam fel, különös tekintettel az 1941. évi, 
az 1949.évi, az 1960.  évi, az 1970. évi és az 1980. és a rendszerváltás első 
évében készült, lejegyzett népszámlálási adatokat, ezenkívül Győr – Moson 
– Sopron, Pest, Veszprém, valamint a megyével szomszédos Borsod – 
Abaúj – Zemplén, és Hajdú – Bihar megye statisztikai évkönyveit. Ahogy 
az a népszámlálás alapján könnyedén konstatálható, a megyében jelentős a 
legnagyobb hazai etnikum, a romák száma és aránya.

Habár ez 1949- ig nem volt kimagasló, azonban a Kádár – korszakban 
már világosan tapasztalható Hadú – Bihar és Szabolcs - Szatmár megyében 
a nagy lélekszámú roma népesség jelenléte, a rendszerváltás kezdetén már 
egyértelmű Szabolcs- Szatmár megye elsőbbsége. 

1. ábra A cigány népesség aránya 1941 és 1990 között23

Egy helyi lap, a Szabolcs-Szatmári Szemle önmagát társadalmi és kultu-
rális lapként meghatározó folyóirat, a következőképpen értelmezi a magyaror-
szági roma jelenlétet. „A XIV–XV. században, amikor megjelentek Európában, 
a romák életmódjukkal, melyre a törzsi szervezet volt a jellemző, szokásukkal, 
amely „Kelet” hagyományait szívósan megőrizte, már a megjelenés pillanatában 

22 Társadalmi riport. 385. 
23 KSH. 1990. évi népszámlálás adatai. ( Pest megye, Hajdú – Bihar megye, Borsod  - Abaúj 

Zemplén megye, Szabolcs – Szatmár – Bereg megye, Veszprém megye és Győr – Moson – 
Sopron megye adatai. ) – egységesen 18.
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idegen testet képeztek a sokkal fejlettebb Európa népeinek társadalmában és 
ez mind a mai napig semmit sem változott.”24 Kemény István és Havas Gábor 
Cigánynak lenni című tanulmánya alapján a cigányság a rá jellemző eltérő atti-
tűdök miatt szenvedi el a xenofóbia, az előítéletes idegenellenes gondolkodásból 
eredő hátrányos megkülönböztetést.25 A cikk és tanulmány nagyjából ugyan 
arra következtetésre jut,  miszerint a többségi társadalomtól eltérő jellemzőik 
miatt nem tudtak beintegrálódni a társadalomba vagy akár csak a helyi közös-
ségbe. Ez egyrészt a nagy arányú munkanélküliségben jelenik meg, míg ugyanis 
a Kádár-korszakban egy az 1971-ben végzett reprezentatív cigányvizsgálat 
eredményei bemutató kutatási beszámoló akkor megállapította: „Az elmúlt 
tíz évben a munkaképes korú cigány férfi ak életében óriási változás zajlott le: a 
férfi akat illetően a cigányság közel jutott a teljes foglalkoztatottság állapotához.” 
Az 1993-as adatfelvételt megelőző tíz évben viszont, vagyis hozzávetőlegesen 
a nyolcvanas évek  második felétől kezdve egy teljességgel ellentétes tendencia 
fi gyelhető meg a munka világában. 26A hetvenes és a nyolcvanas évek fordu-
lóján, a Kádár – korszak utolsó évtizedében a roma lakosság teljes mértékben 
a munkaerőpiac perifériájára szorult. Ennek oka elsősorban abban keresendő, 
hogy ezekben a meghatározó években egyre inkább háttérbe szorultak a tipikus 
romák által űzött foglalkozások, mint példának okáért az üstfoltozás, teknő-
vájás, fakanálkészítés, seprűkészítés, helyette a  szakképzettséget igénylő nagyi-
pari munka vált általánossá ezen a területen és megindult egyfajta elzárkózás a 
romák által kínált munkaerővel szemben. 27Ez mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy a hetvenes évek elején végzett felmérés adatai szerint a roma lakosság több 
mint 80% - a volt aktív kereső és 10% nem rendelkezett munkahellyel. Ez az 
arány a rendszerváltást követően viszont drasztikusan megváltozik, hiszen a 
munkaképes korú roma férfi  lakosság mintegy 28%-a volt csupán besorolható 
a foglalkoztatottak kategóriájába.28

A másik ok amiért kitaszítottak a társadalomból a nagyfokú analfabe-
tizmus és iskolázatlanság miatt, amelyek közül ez befolyásolja legerősebben 
a romák és  nem romák munkaerő piaci esélyeit. Emellett pedig a nem megfe-
lelő lakás és életkörülmények amelyek következtében ez a közösség  perifé-
rikus helyzetbe került.

24 Szabolcs – Szatmári Szemle. Gyuró Imre: Életmód vagy cigánykérdés. 63.
25 Társadalmi riport 1996: Kemény István – Havas Gábor: Cigánynak lenni. . 
26 Társadalmi riport: 363.  
27 Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó 1971-ben végzett kutatásról. 

50.
28 Társadalmi riport: 363. 
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A cigányság rossz életkörülményeiből adódóan érdemes pár gondolat 
erejéig kitérni a megye egészségügyi helyzetének jellemzésére is, ugyanis a 
roma lakosság számaránya mellett többek között ez a másik olyan terület is, 
amelynek vizsgálata elengedhetetlen a megye  hátrányos megkülönbözteté-
sének megvizsgálásának kapcsán a közgondolkodásban. 

Ennek kapcsán a dolgozó orvosok számát vettem gorcső alá, olyan szem-
pontból vizsgálva, hogy miképpen lehet kapcsolatban az előítéletalkotásban. 
Ehhez a feladathoz a statisztikai évkönyvek adatait vettem alapul. A második 
világháború előestéjén a fennálló tulajdonviszonyok, valamint a gazdasági 
élet fejletlenégének következtében a lakosság nagyobbik részének nemcsak 
a lakásviszonyai, hanem táplálkozási és ruházkodási lehetőségei is rend-
kívül kedvezőtlenek voltak. A nagyon alacsony és rendszertelen jövedelem 
nem biztosította a megfelelő és minőségű táplálkozást. Nem fogyasztotta 
el a szükséges kalóriamennyiséget a mezőgazdasági foglalkozású lakosság 
jelentős része. Ha mindezekhez még az akkori egészségügyi ellátás alacsony 
színvonalát is hozzáveszzük, megérthető, hogy a korszakban miért volt annyi 
tbc-ben szenvedő ember, és miért volt olyan magas a csecsemőhalandóság. 
29Szabolcs-Szatmár megye egészségügyi helyzete a második világháborút 
követően viszont jelentős mértékben fejlődött. Habár a kórházak és a szak-
képzettség fejlődése a század második felében nem vitatható, a többi vizs-
gált megyéhez viszonyítva azonban kimutatható, hogy a megye leginkább 
a képzett orvosok számát tekintve áll a képzeletbeli ranglista legalsó fokán. 

Megye 1960 1970 1980 1990
Szabolcs - Szatmár 389/ 6,6 584/10 817/14 1123/20

Hajdú - Bihar 775/14,8 1126/21 1464/27 1897/35
Pest 593/7,5 584/10 1514/16 1951/21
Veszprém 437/11,1 638/16 776/20 990/26
Győr – Sopron 441/10,2 666/16 850/20 1144/27
Borsod – Abaúj – 
Zemplén 

770 1247/16 1460/18 1730/23

2.ábra Az adott megyékben dolgozó és a 10 ezer főre jutó orvosok száma 
1960 és 1990 között30

29 Szabolcs – Szatmár megye huszonöt éve. 139. 
30 KSH statisztikai évkönyvei 1960: Pest megye,Hajdú – Bihar megye, Veszprém megye, 

Győr- Sopron megye, Szabolcs- Szatmár megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye.     KSH 
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A statisztikai adatok alapján meg lehet állapítani, hogy a Kádár- 
korszakban a 10 ezer főre jutó orvosok száma egyértelműen a vizsgált 
megyék közül ugyancsak a megyében volt a legalacsonyabb, habár a hatvanas 
évektől kezdve egyfajta fejlődés tapasztalható. A megye  fejlődési tendenciája 
azonban eltörpül a többi megye, elsősorban az ország nyugati megyéi, Győr-
Moson-Sopron és Veszprém megye adataihoz képest. 

A sztereotípia esetleges megjelenésének megvizsgálásánál nem szabad 
fi gyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a megye már a kezdetektől 
elsősorban agrárjellegű területnek számított.

Megye 1960 1970 1980 1990
Szabolcs – Szatmár 277190/179 277 249088/110400 255796/74404 220570/20461
Hajdú-  Bihar  180393/116 838 151715/74814 249539/67659 227382/21442

Pest 442348/92286 471539/85060 427944/61821
Veszprém 191807/191807 190431/47169 184064/32015 171917/8378
Győr - Sopron 198332/67812 193485/48977 201951/36303 189963/11778
Borsod – Abaúj - 
Zemplén 278457/119.535 257527/110400 369743/53366 317346/13933

3.ábra Az mezőgazdasági keresők aránya az aktív keresők körében 1960 és 
1990 között31

 A mezőgazdaság domináns helyzetét a XX. században is megőrizte. 
Habár a hatvanas évektől, 1966-tól kezdve egy nagyobb mértékű iparo-
sítás vette kezdetét a megyében, és ez a megye az iparban foglalkoztatottak 
számának alakulásában is világosan látszik, azonban ezek az adatok eltör-
pülnek a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát tekintve. Megérthető, 
hogy a megye ipari teljesítménye nem hasonlítható össze egy olyan tradi-

statisztikai évkönyvek 1990: Pest megye, Hajdú – Bihar megye, Veszprém megye, Győr – 
Moson - Sopron megye, Szabolcs – Szatmár – Bereg megye, Borsod – Abaúj – Zemplén 
megye. 

31 KSH 1960.évi népszámlálás. 1970.évi népszámlálás. 13. Veszprém megye adatai. 17. 
Szabolcs – Szatmár megye adatai. Hajdú – Bihar megye adatai. Győr – Sopron megye 
adatai. Pest megye adatai. Borsod – Abaúj – Zemplén megye adatai. 1980. évi népszám-
lálás. 9. Hajdú – Bihar megye adatai. 13.Pest megye adatai. 15. Szabolcs – Szatmár megye 
adatai. 19. Veszprém megye adatai. 5. Borsod – Abaúj – Zemplén megye adatai. 8. Győr – 
Sopron megye adatai. Sz – Sz megye,  Pest megye, B-A-Z megye, H-B megye és Veszprém 
megye és Győr – Sopron megye statisztikai évkönyvei ( 1970, 1980, 1990)
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cionálisan nehéziparral foglalkozó iparvidékével, mint például a borsodi 
iparvidék. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy amíg az 1960. évi 
népszámlálás adatai szerint az iparban foglalkoztatottak száma Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 24243 fő volt, addig az előbb említett térségben ez 
a szám több mint háromszorosa volt, egyedül Hajdú – Bihar megye adatai 
nem haladják meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mért adatokat. 
Ezáltal kimutatható a keleti térség leszakadása. Ugyanez mutatkozik meg 
a 10 évvel későbbi, az 1970. évi összesített eredményekben is, annyi különb-
séggel, hogy a felzárkózás esélye egyre inkább elhalványul. Ugyanis ahhoz 
képest, hogy a már említett keleti térség megyéiben a lakosság átlagban 18 – 
19% - a él az iparból, a nyugati megyékben és az északi iparvidéken ez a szám 
40 – 45% között ingadozik. A hetvenes második felében azonban egy jelentős 
mértékű felzárkózási folyamat indul meg. Szabolcs-Szatmár megye iparosí-
tásának „virágkora”  rányomta a bélyegét a megye lakosságának foglalkozta-
tottsági megoszlásának további alakulására. A rendszerváltás pedig a keleti 
és nyugati megyék közötti szakadékot egyre inkább csökkentette.

Végezetül de nem utolsó sorban a megye műveltségi viszonyait szeretném 
fókuszba állítani, kiemelve egyrészt az iskolázottsági mutatókat, másrészt 
azokat az adatokat, amelyek tükrözik a lakosság viszonyát az adott 
időszakban megjelent az egyre fejlettebb tömegkommunikáció megjelent 
termékeihez, vagyis a rádió és a televízió előfi zetők számarányát vizsgálom 
meg a fejezet hátralevő részében. 

Elsőként az analfabetizmus jelenségének nézőpontjából vizsgálom meg 
a megye lakosságának műveltségi állapotát. Szabolcs – Szatmár megye 
a század első felében a műveltségi színvonal tekintetében az ország legel-
maradottabb vidékei közé számított. Bár évről évre csökkent az analfa-
béták száma, mégis a hét évnél idősebb népesség 13,3%-a nem tudott írni, 
olvasni az 1941.évi népszámlálás adatai szerint. Ennek okai elsősorban a 
hiányos felszereltségben és az a nagyfokú szegénységben volt keresendő a 
korszakban. A következő pár évben azonban ha lépésről – lépésre is de előre-
haladt az oktatás kérdése, és igyekezték orvosolni az ebből fakadó problé-
mákat. Ennek hatására egyrészt az analfabetizmus kezdett el rohamosan 
csökkeni a megyében. Ez a csökkenő tendencia országosan is megfi gyel-
hető volt, azonban mégis Szabolcs – Szatmár – Bereg megye volt az, ahol a 
leglátványosabb volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az analfabéták 
aránya 1941 és 1960 között 13,3%-ról 8,6%-ra csökkent, a rendszerváltásban 
pedig felzárkózásról lehet beszélni, az a mély szakadék amely a keleti megyék 
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és a nyugat – magyarországi régiók között addig fennállt, a rendszerváltás 
időszakára megszűnt.32

 Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Hajdú – Bihar ,Borsod – Abaúj 
– Zemplén és Szabolcs – Szatmár – Bereg megye 7 éves és idősebb népes-
ségén belül a több mint 40 ezres ( a 7 éves és idősebb népesség 7,64% -a) és 
különösen az utóbbi megye esetében a közel 70 ezer főt számláló analfabéta 
lakosság aránya ,vagyis ugyanazon korosztály 14, 9 %-a, amely 1941-ben volt 
elsősorban jellemző, míg máshol 10 és 20 ezer fő között mozgó számarány, 
az idő folyamán az 1990-es évek elejére teljességgel a töredékére csökkent.33

Mint ahogy az alábbi népszámlálási kiadványokból nyert adatok is vilá-
gosan bizonyítják, az iskolázottsági mutatók azt igazolják, hogy ugyancsak 
az iskolázottság tekintetében is érvényesül. 

Pest 
megye

Veszprém
megye

Győr- 
Sopron 
megye

Hajdú 
–Bihar 
megye

Szabolcs 
– Szatmár-

Bereg megye

Borsod  
- Abaúj- 
Zemplén 

megye
Általános 
iskola(8 
osztály)

130.737  
294013 
(33,8%)              

63527 (31,5%)
107699 
(30,9%)

69943(35%)
124953 
(32,1%)

36477(10,9%)
154370 (1,8%)

58579 (20,1%)
160926(31,4%)

81032( 25,6%)
222783(32,3%)

Érettségi 23673 13196(7,3%)
50163(14,4%)

15604 (8,4%)
66625 (17,1%)

5671( 1,7%)
70526(16,1%)

10898(4,3%)
610797(12%)

12650 (4,8%)
108307 (15,7%)

Egyetemi 
oklevél

11364
47475 
(5,5%)

6433
22068(6,3%)

6755
20626 (6,8%)

2103 (0,6%)
31819 (36,2%)

4754
24903(4,9%)

5777
40550(5,9%)

348301 389233 497761 513307 690031

Iskolázottsági mutatók 1960 –ban és 1990-ben34

32 Szabolcs – Szatmár megye huszonöt éve.155.
33 1990.évi népszámlálás. 7. Borsod – Abaúj – Zemplén megye adatai. 176.., 10. Győr – Moson 

–Sopron megye adatai. 176., 10. Hajdú – Bihar megye adatai. 176. , 18. Szabolcs- Szatmár 
– Bereg megye adatai. 176., 21. Veszprém megye adatai. 250.. 1960.évi népszámlálás. 
3.i. Veszprém megye szem. És csal. Adatai. 79.. 3.h. Gy. – S. megy. szem. és csal. Adatai. 
65.. 3.r. Sz. – Sz. megye szem. És csal. Adatai. 77. 3.g. B.-A.-Z. megye és Miskolc szem. 
és csal. adatai. 144. H.-B. megye személyi és családi adatai. 98. KSH. 1949.évi népszám-
lálás. 9. Demográfi ai eredmények. Történeti Statisztikai Kötetek. 1941.évi népszámlálás. 
2. Demográfi ai adatok községek szerint. 345. 333.370.

34 1990.évi népszámlálás. 7. Borsod – Abaúj – Zemplén megye adatai. 176.., 10. Győr – Moson 
–Sopron megye adatai. 176., 10. Hajdú – Bihar megye adatai. 176. , 18. Szabolcs- Szatmár 
– Bereg megye adatai. 176. 21. Veszprém megye adatai. 250.. 1960.évi népszámlálás. 3.i. 
Veszprém megye szem. És csal. Adatai. 79. 3.h. Gy. – S. megy. szem. és csal. Adatai. 65.. 
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Ebben az esetben is a Kádár – korszak az az időszak, amikor minden okta-
tási szinten javulás következik be. Megfi gyelhető Szabolcs – Szatmár – Bereg 
megye egyfajta sereghajtó szerepkörben, viszont pozitívumnak titulálható, 
hogy minden oktatási szinten a többi megye arányaival együtt mozog és nem 
lehet beszélni leszakadásról. 

A rádió és televízió előfi zetés arányának megvizsgálásánál arra a követ-
keztetésre lehet jutni, főként az 1960 – as évek és az 1970 – es évek adatainak 
fi gyelembevételével, hogy az 1000 lakosra jutó rádió és televízió előfi zetők 
aránya Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében volt a legalacsonyabb. Össze-
hasonlítva az 1965 – ös és 1968 – as valamint az 1975 – ös és 1978-as adatokat 
példának okáért Győr – Moson – Sopron megyével, az tapasztalható, hogy 
habár a rádióelőfi zetők száma a két megyében azonos szinten mozog (álta-
gosan 90 ezer fő), eltekintve Győr – Moson – Sopron megye esetében a tele-
vízió előfi zetők számától, amely az ország legkeletibb megyéjében mért 
adatok alatt helyezkedik el, ennek ellenére, az 1965 – ben az 1000 lakosra jutó 
televíziók száma Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében  csupán 30, a rádió-
készülékek száma pedig 173. Ezzel szemben viszont Győr – Moson – Sopron 
megyében ezek a számok jóval nagyobbak: ebben a térségben 1000 lakosra 
235 rádió és 77 televízió. 35

A Szabolcs – Szatmári Szemle egy 1971 – ben írt cikke is erre a állapotra 
világít rá. Az akkori viszonyokat tükrözve a cikk szerzője arra a következ-
tetésre jutott, hogy a megy 600 ezer lakosára csupán 100 ezer rádióelőfi -
zető és mintegy 67 ezer televízió előfi zető jutott, és ezen a mutatók számí-
tanak az országban a leggyengébbnek. A szerőz próbál ennek a miértnek az 
okára is összpontosítani, és arra a válaszra jutott, hogy egyrészt a televízió 
vételi lehetősége gyengén biztosított volt a területen, másrészt azok a körül-
mények is közrejátszottak, hogy csak a lakosság 30%-a állt kapcsolatban a 
Kossuth Rádió műsoraival, a Petőfi  Rádió esetében viszont ez 75%-ot jelen-
tett, viszont a rádió nem sugárzott zenei műsort. 36

3.r. Sz. – Sz. megye szem. És csal. Adatai. 77.. 3.g. B.-A.-Z. megye és Miskolc szem. és 
csal. adatai. 144.. H.-B. megye személyi és családi adatai. 98.. KSH. 1949.évi népszám-
lálás. 9. Deomgráfi ai eredmények. Történeti Statisztikai Kötetek. 1941.évi népszámlálás. 
2. Demográfi ai adatok községek szerint. 345. 333.370.. 

35 KSH : Szabolcs – Szatmár megye statisztikai évkönyve 1968 280. , 1978  349.   Győr – 
Sopron megye statisztikai évkönyve 1968  295.,1978  355.

36 Czimbalmos: Szabolcs – Szatmár közlekedése. Szabolcs- Szatmári – Szemle. 1971. 
november .6. évfolyam. 4.szám. 14. 
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Minden eddigi adatot fi gyelembe véve nehéz elképzelni, hogy miért is 
nevezik az ország legkeletibb csücskét „sötét Szabolcsnak” az ország más 
pontjain. Mint kitűnt vannak elmaradások, de az elmúlt, több mint fél 
évszázadban ezeket szinte be tudta tartani, vagy be is hozta. Így már csak 
a napjainkban is meglévő és sajnos az utóbbi időben felerősödött , etnikai 
negatív diszkriminációból indulhatunk ki. Tehát mivel a megye lakossá-
gának nagyobb aránya tartozik a roma etnikumhoz, mint Nyugat – Magyar-
országon, így a megyét érő ellenérzés, a romákat érő ellenérzésből eredhet. 
De nem vethetjük el azt sem, hogy a megye korábbi súlyos elmaradott-
sága hosszú időre beivódott toposszá alakult és egyszerűen egy régi állapot 
jelenbe vetítéséről van szó. 
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